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Hluboké basy

Oválné zvukovody zajišťují lepší zvuk hudby a hovorů
Dopřejte si hudbu a hovory ve vyšší zvukové kvalitě. Oválné trubicové vložky mají 
3 velikosti pro optimální uchycení a hluboké basy. Vakuově pokovované kryty se pyšní 
elegantním designem. Integrovaný mikrofon a ovládání usnadňuje hovory handsfree.

Vysoce kvalitní zvuk
• Kompaktní efektivní reproduktory pro silný zvuk a bohaté basy
• Oválný trubicovitý tvar blokuje okolní hluk a poskytuje hluboké basy

Dlouhotrvající pohodlí
• Ergonomický oválný zvukovod zajišťuje optimální uchycení a pohodlí
• Měkké silikonové náušníky ve 3 velikostech pro maximální pohodlnost

Vylepšená odolnost
• Tvarovaná ochrana proti namáhání pro odolnost a bezpečné držení

Užívejte si hudbu bez obavy ze zmeškání hovoru
• Integrovaný mikrofon a ovládání umožňují snadné přepínání mezi hudbou a hovory



 3 velikosti náušníků

Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední 
a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé 
padnutí.

Vestavěný mikrofon

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání 
mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních 
hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení 
s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Kompaktní efektivní reproduktory

Kompaktní efektivní reproduktory pohodlně sedí a 
zajišťují přesný zvuk s bohatými basy, ideální pro 
pohodlný poslech.

Ergonomický oválný zvukovod
Ergonomický oválný zvukovod zajišťuje optimální 
uchycení a pohodlí

Oválný trubicovitý tvar
Oválný trubicovitý tvar blokuje okolní hluk a 
poskytuje hluboké basy

Tvarovaná ochrana proti namáhání
Tvarovaná ochrana proti namáhání představuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu sluchátek se 
zástrčkou.
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Zvuk
• Membrána: PET
• Kmitočtová charakteristika: 10-22 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Maximální příkon: 20 mW
• Impedance: 16 ohm

Možnosti připojení
• Typ kabelu: Měď
• Kabelové propojení: symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Hmotnost: 0,012 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,5 x 3,2 cm

• Čistá hmotnost: 0,012 kg
• Hrubá hmotnost: 0,0355 kg
• Hmotnost obalu: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72922 1
• Typ umístění poličky: Dummy
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
• Čistá hmotnost: 0,288 kg
• Hrubá hmotnost: 1,296 kg
• Hmotnost obalu: 1,008 kg
• GTIN: 1 69 23410 72922 8
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Čistá hmotnost: 0,036 kg
• Hrubá hmotnost: 0,132 kg
• Hmotnost obalu: 0,096 kg
• GTIN: 2 69 23410 72922 5
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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